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politická nezávislost, obrana demokracie a právního státu
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Materiál je připravován hnutím Českých elfů a všechny
přehledy dezinformačních aktivit lze nalézt na www.cesti-elfove.cz.
Naše aktivity jsou nepříjemné organizátorům dezinformačních aktivit a vznikají tak protiopatření v podobě
falešných facebookových skupin nebo webů s názvem
„elf“ apod. Dbejte prosím na přesné zadávání názvu naši
internetové adresy www.cesti-elfove.cz. Dále nás lze
kontaktovat e-mailovou adresou cesti.elfove@gmail.com
nebo přímo přes naše veřejně známé mluvčí. Dbejte prosím zvýšené pozornosti na phishingové kampaně a falešné
e-maily nebo na falešné webové stránky.
Nabízíme přístup k našim datům, či zpracování případových rešerší na konkrétní témata pro média. Služba je bezplatná.
Dezinformační obsah je v on-line prostoru šířen těmito
hlavními kanály:
1) Řetězové e-maily
2) Weby
3) Sociální sítě
Shrnutí monitorovaných kanálů a jejich pravidelné aktualizace lze nalézt na internetové stránce www.cesti-elfove.
cz. Zde naleznete zejména týdenní přehledy obsahů vybraných dezinformačních webů a měsíční přehledy obsahu vybraných dezinformačních a vlivových skupin na
sociální síti Facebook.
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Červen: shrnutí obsahu a komentář
Nejdůležitější témata a zjištění

Prokremelský narativ

V červnu sláblo téma COVID-19, naopak sílí ve všech sledovaných kanálech protievropská propaganda a podpora
kremelského Ruska (podpora Ruska a jeho prezidenta V.
V. Putina). Všechny kanály bagatelizují zjištění o platbách
Ruska islámským teroristům za zabité Američany.

Rusko je popisováno jako získávající technickou vojenskou převahu nad USA. Plánované stahování části jednotek USA z Německa je popisováno jako ústupek Rusku
a stahování USA z Evropy.
COVID-19

Jako silné téma se objevuje téma Black Lives Matter
(BLM) a protesty proti rasismu v USA. Téma je používáno různým způsobem: 1) nepokoje jsou důsledkem dlouho
potlačovaných problémů, které USA mají, a jejich pokrytectví, 2) nepokoje jsou součástí kampaně (často mocných
zákulisních sil), která má zajistit zvolení Joea Bidena prezidentem (ten je cílem útoků sledovaných webů), 3) nepokoje jsou projevem úpadku USA (a zprostředkovaně
celého Západu), 4) je zvýrazněna násilná povaha protestů,
5) hnutí BLM je používáno jako další polarizační téma ve
společnosti, jsou zpochybňovány cíle hnutí.
Opakují se narativy spojené s na jedné straně úpadkem Západu a na straně druhé vzestupem (staro) nových velmocí –
zejména Ruska, do menší míry i Čínské lidové republiky.
Doznívala mezinárodní ruská kampaň k odstranění sochy
I. S. Koněva v Praze 6.
Dezinformační scéna útočila na plánovanou cestu M. Vystrčila na Tchaj-wan.
Témata v červnu 2020 podrobněji:
Proti EU
K obvyklým útokům na EU přibylo využívání epidemie COVID-19. Kolují konspirační teorie o původu viru
a o tom, že jej EU (Německo) chce využít k ovládnutí Evropy. Pokračuje narativ imigrantů a „plánované islamizace
Evropy“.
EU je tradičně líčena jako slabá a neschopná a současně
jako diktátorsky ovládající státy EU. Pokračuje kampaň za
vystoupení Česka z EU.

Téma ustupuje, ale je stále přítomné. Kolují nadále konspirační teorie o vzniku viru, dále sílí téma „nového uspořádání světa po epidemii“ s tím, že epidemii chtějí „elity“
(+ Západ, Německo atp.) využít k ovládnutí světa nebo
Evropy. Současně kolují úvahy o vzestupu Číny a úpadku
USA a Západu. V rámci Česka je důležité téma „nejezděte
za hranice (na Západ), v Česku je bezpečno.“
Antiliberalismus
Šiří se obdiv k autoritativním režimům (Rusko, Čína), jsou
zpochybňovány demokratické instituce a media. Je manipulativně a nepravdivě popisována minulost a to ve prospěch Ruska a v neprospěch Západu.

Nejčastější cíle útoků
EU, NATO, Německo, A. Merkel, USA, Věra Jourová,
Ursula von der Leyenová, J. Biden (sílí útoky), B. Gates
České demokratické strany a čeští demokratičtí politici,
především ti kritizující Rusko (P. Novotný, Z. Hřib, senátor P. Fischer, O. Kolář z TOP 09,), pak ti co mohou být
konkurencí ANO, SPD a KSČM (Piráti, ODS – P. Fiala,
M. Němcová, TOP 09, STAN, T. Petříček z ČSSD), tradičním cílem je M. Kalousek.
Česká vybraná média (veřejnoprávní ČT a zde výslovně
pořady Reportéři ČT a 168 hodin, Respekt, DeníkN).
Občanské iniciativy (Milion chvilek pro demokracii
a osobně M. Minář, Člověk v tísni). LGBT komunita.
George Soros, Michal Koudelka (BIS), Zdeněk Bakala
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Trendy v šíření
Stupňuje se rasismus a antisemitismus (Aeronet). Sputniknews posiluje pozici zdroje článků pro české dezinformační weby. Informace putující řetězovými e-maily se trochu
odlišují od ostatních kanálů, je zde častěji k nalezení téma
„vlády mocných neviditelných sil v pozadí“, nostalgie po
komunistickém režimu a popisy údajně plánovaných nespravedlností směrovaných na seniory.
Přestože celkový počet manipulativních, dezinformačních
a propagandistických článků není velký, pokračuje a sílí
trend zesilování jejich dopadu a to pomocí šíření těchto
textů ostatními kanály, ať prostřednictvím řetězových

e-mailů nebo s pomocí sociálních sítí, především facebooku. Neustálým opakováním jejich manipulativního
a mnohdy otevřeně lživého obsahu se řádově zvyšuje
jejich dopad a jsou pak ve výsledku schopny zásadně
ovlivnit veřejné povědomí. Podle zveřejněného výzkumu
veřejného mínění, který v roce 2019 zadalo CTHH k problematice dezinformací a který zpracovalo Centrum pro
výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd ČR, se toto povědomí daří ovlivňovat
především u vnímáni EU, kde se jasně ukazují narativy
neustále omílané dezinformační scénou.

Nejčastější media šířící proruskou
propagandu v červnu 2020
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Komentář
Všechny podporované i napadané narativy dlouhodobě
sledují jednoduché primární cíle. Vštěpit českému uživateli internetu přesvědčení, že život v České republice
a Evropské unii je špatný a bude horší. Státy vyspělé a demokratické Evropy údajně upadají a jsou ohroženy nespecifikované tzv. tradiční hodnoty. Každý sebemenší problém je nafukován a jsou zveličovány někdy zcela banální
věci. Snahou pro-ruských a pro-čínských dezinformátorů
je vštěpení myšlenky, že budoucnost je v autoritářských
modelech Číny a Ruska (proto si často narativy dezinformátorů podporující Rusko a Čínskou lidovou republiku
navzájem vyhovují) a daleko větší problémy, které tyto
autoritářské režimy mají (politické vraždy, koncentrační
tábory v Číně, pokles ekonomického významu Ruska ve
světě atd.) jsou záměrně zlehčovány a přehlíženy. Ačkoliv
životní úroveň a lidské svobody jsou v České republice
a Evropské unii na daleko vyšší úrovni, mají obyvatelé
nabýt dojmu, že tomu tak není. Dlouhodobě, a není tomu
jinak ani v měsíci červnu, je cílem proruských informačních aktivit číslo jedna v České republice členství Česka
v Evropské unii. Je tak čtenářům podsouváno, že za naše
vlastní problémy může údajný diktát Bruselu, nebo naopak, že je EU slabá k řešení problémů atp. Mnohem méně
je přitom napadáno naše členství v NATO, snad díky vysoké důvěře obyvatelstva ve vlastní ozbrojené síly, které
často ukázaly svou vysokou úroveň a profesionalitu právě
v zahraničních misích NATO. Na proti-unijní vlně se často
„vezou“ i vládnoucí politici, zejména v hnutí ANO 2011,
kteří si dávají velký pozor, aby „neurazili“ podstatnou část
svého euroskeptického voličstva. V reálu to pak vypadá
tak, že za to špatné může Brusel a že za to dobré můžeme
jen my, vládnoucí politici v ČR. Názornou ukázkou budiž, že Evropská komise v ČR začala doplňovat příspěvky
vládních politiků (Andrej Babiš, Karel Havlíček) vlastním
komentářem, s vysvětlením kde EU všude podstatně přispívá, ale vládní politici to raději nezmiňují.

a neustále zlepšování systému je potřeba. Nikdy se nedostaneme do stavu, kdy si lze říci, že už není co zlepšovat.
To platí stejně pro NATO, EU a samotnou Českou republiku.

Za hnutí Českých elfů zdůrazňujeme, že být členem nejsilnějšího a nejmocnějšího obranného spolku NATO a být
členem sdružení nejbohatších a demokratických států EU
je pro ČR důležitým zájmem. Kombinace obojího členství
vytvořila bezprecedentní stav prosperity, svobody a důležitosti ČR, které naše země nikdy nezažila. Tím netvrdíme, že je systém dokonalý a není co zlepšovat. Vývoj
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A. Monitoring médií
V červnu 2020 bylo zpracováno v našem systému
139 622 článků v češtině:
»» do alespoň jedné z 24 narativů propagandy „spadlo“
435 článků,
»» alespoň jeden z 5 vybraných narativů (Proti EU, AntiLiberalismus, COVID-19 – konspirace, Prokremelský
narativ a O bezpečnosti manipulativně) zazněl
v 353 článcích.

V červnu 2020 oproti předcházejícím měsíci počet článků
s nepřátelskou propagandy a dezinformacemi ve prospěch
Ruska mírně klesl – z 493 na 435 článků. Hlavním narativem zůstal ten protievropský, následován narativem zaměřeným proti liberální demokracii. Prokremelský narativ
se umístil na třetím místě doplněný narativem obsahujícím manipulativním výkladem historie. Tyto dva narativy jdou velmi často ruku v ruce. Množství dezinformací
v souvislosti s koronavirem se s ohledem na zklidňující se
epidemiologickou situaci významně zmenšilo. Významné
téma měsíců dubna a května, tj. odstranění sochy Koněva
a tzv. ricinovová aféra, se vytrácejí.

Ruská propaganda a dezinformace v českých online mediích v červnu 2020 se zaměřením na všechny šířené narativy. Pokračuje
převaha narativu Proti EU, který následuje antiliberální narativ a prokremelský narativ, podporující putinovský režim. Dezinformace týkající se COVID-19 ustupují.

5

Pravidelný přehled
české dezinformační scény

červen 2020

Příklady článků
Protievropský narativ

Protievropský narativ s manipulativním výkladem historie

Titulek: Technofašismus a konec hry na demokracii
http://www.novarepublika.cz/2020/06/technofasismus-konec-hry-na-demokracii.html

Titulek: Šokující informace s děsivým dosahem! Sudetoněmecké pohraničí je postupně připravováno na obnovu německého zřízení, Facebook začal uživatelům –
cizincům v okolí Liberce označovat jejich lokalitu jako
Reichenberg. Polští vojáci si zřizují checkpointy na
českém území. Velká globalistická neomarxistická revoluce je v plném proudu!
https://cz24.news/sokujici-informace-s-desivym-dosahem-sudetonemecke-pohranici-je-postupne-pripravovano-na-obnovu-nemeckeho-zrizeni-facebook-zacal-uzivatelum-cizincum-v-okoli-liberce-oznacovat-jejich-lokalitu-jako/

Citace: „Po uplynutí této pandemie, ať již byla vyvolána
kýmkoliv a za jakýmkoliv… Není pochyb, že se dnešní situace podobá až příliš situaci před sto lety, kdy hospodářská
krize a roztočení kola hyperinflace umožnilo nástup fašismu v Evropě, který vyústil v nejkrvavější válku posledních
století… Naše nové evropské vedení včele s ráznou Ursulou
von Leyenovou posílené dále šéfkou ECB Christinou Lagardeovou a německou dámskou dvojkou ve složení Angela
Merkelová a Annegret Kramp-Karrenbauerá nás horentně
zadluží, jak jinak než u „finančních trhů“, aby si velkobanky opět přišly na své. Pod záminkou bohulibé „solidarity“
s Itálii, Španělskem a Francií, zeměmi nejvíce postiženými
koronavirovou katastrofou, tak zabijí dvě mouchy jednou
ranou: Na jedné straně pomohou udržet ještě nějakou
dobu zrůdné globální finanční kasino v chodu, na té druhé
urychlí koncentraci a centralizaci moci v Bruselu.“

Citace: „Toto je všechno důsledek toho, když nosatý nepřítel vychová v systému školství vaše děti. Vyrostou z nich
neoliberálové, kteří nenávidí vlastní bílou rasu, nenávidí
své vlastní bílé předky, své vlastní bílé hrdiny, vojevůdce, vlastní legendární elity. Tyto vychované a odrostlé děti
obdivují černochy, protože jsou urostlí a mají sílu, obdivují homosexuály, protože jsou citliví a pozorní, obdivují

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v červnu 2020 po dnech.
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všechno, co není na fosilní paliva, a za potravinu budoucnosti považují sóju, která blokuje v mužském těle produkci
testosteronu. To strhávání soch v Londýně a ve Virginii, za
to nemůžou dobyvatelé, okupanti, ruská armáda, ani žádný jiný nepřítel. Za to mohou jenom a pouze jejich vlastní
bílé děti, které si bílé elity ve Velké Británii a v USA nechali vychovat od útlého dětství až do dospělosti nosatým
nepřítelem, sionistickými procesy řízení na 1. prioritě ve
školství a vzdělávání… Všechno se začíná relativizovat
s cílem mohutného poválečného revizionismu, který pomalu překreslí Německo jako zemi, která chránila demokracii
a evropské hodnoty. A nemůžete se potom divit, že v české
poslanecké sněmovně se konceptuálně slepí poslanci z alternativy připojují k podpoře usnesení na obranu nacistického státu Izrael, který anektuje cizí území na Blízkém
Východě stejně, jako to dělala III. Říše v roce 1938.“
Narativ proti liberální demokracii
Titulek: Názor: Chaos a orgie, násilí vzrůstají v důsledku George Sorose a levice
https://pravdive.eu/news/209986/nazor-chaos-a-orgie-nasili-vzrustaji-v-dusledku-george-sorose-a-levice

červen 2020

Prokremelský narativ
Titulek: USA se chystají „darovat“ Německo Rusku.
Názor
https://cz.sputniknews.com/nazory/2020060712044055-usa-se-chystaji-darovat-nemecko-rusku-nazor/
Citace: „V souvislosti s prohlášeními komisaře pro zahraniční politiku Evropské komise Josepa Borrella, že po
americkém období nastoupila ve světě „asijská doba“, lze
očekávat, že se Washington pokusí zvýšit nátlak na Brusel.
Takový předpoklad o dalších akcích Washingtonu mohl vycházet přinejmenším z historických zkušeností posledních
15–20 let, které svědčí o tom, že veškeré pokusy evropských (a nejen evropských) politiků pocítit chuť svobody
a vyběhnout za geopolitické vlajky pečlivě rozestavené
diplomaty Ministerstva zahraničí USA a dalšími vyslanci
amerického „hlubokého státu“ byly zmařeny tvrdou pomstou za použití diplomatického nátlaku, sankcí a v případě potřeby i technologií „barevných revolucí“

Citace: „Ve Spojených státech se nyní odehrává „spontánně“ organizovaná komunisticko-fašistická revoluce americko-maďarského miliardáře George Sorose a antifašistů.“
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Dlouhodobě sledujeme tyto dezinformační a manipulativní weby, které se ve výsledcích IT
analýzy objevují nejčastěji
Jedná se o tyto dezinformační a manipulativní weby:
AC24, Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, Protiproud

Zde najdete souhrn popisující aktivity těchto webů, podrobnější informace naleznete na našem webu (www.cesti-elfove.cz).
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Kvalitativní souhrn
Na rozdíl od uplynulých pěti měsíců roku 2020, měsíci
červnu, po utlumení koronavirové pandemie, v našem prostoru výrazně nedominovalo žádné jednotící téma. Velký
prostor nicméně dostávaly protesty proti systémovému
rasismu v USA, které propukly po smrti George Floyda,
které se staly pro sledované weby ideální příležitostí pro
formulaci protiamerických narativů a vykreslování USA
jako upadající, chaosem zmítané velmoci.
Další podstatná témata nijak nevybočují ze sledovaných
dlouhodobějších trendů, které lze na jmenovaných platformách pozorovat – z domácích témat se jedná o útoky na
instituce demokratického státu (např. stran demokratické
opozice, veřejnoprávních médií, zpravodajských služeb,
konkrétně Bezpečnostní informační služby, aj.), z témat
zahraničních se pak jedná o útoky na fungování Evropské
unie a protiunijní narativy, útoky na NATO a rovněž narativy spojené s na jedné straně úpadkem Západu a na straně
druhé vzestupem (staro) nových velmocí – zejména Ruska,
do menší míry i Čínské lidové republiky. Výše jmenovaná
témata tvoří agendu sledovaných dezinformačních webů
bez ohledu na aktuální dění, naopak je jimi aktuální dění
velmi často rámováno.
Protesty proti systémovému rasismu v USA je červnovým
dominantním tématem, a rovněž jediným tématem, které
se objevuje na sledovaných webech celý měsíc. Zdůrazňováno je pak několik hlavních „směrů“ vyprávění: 1) nepokoje jsou důsledkem dlouho potlačovaných problémů,
které USA mají, a jejich pokrytectví, 2) nepokoje jsou součástí kampaně (často mocných zákulisních sil), která má
zajistit zvolení Joea Bidena prezidentem (ten je cílem útoků sledovaných webů), 3) nepokoje jsou projevem úpadku
USA (a zprostředkovaně celého Západu), 4) je zvýrazněna
násilná povaha protestů.
Téma obrazu USA se pak na sledovaných webech objevuje rovněž v souvislosti s podezřením, že ruská rozvědka
GRU platila teroristům z hnutí Talibán v Afghánistánu za
to, že zabíjeli spojenecké vojáky. Sledované weby takovou informaci bagatelizují. Na některých webech (typicky
Sputnik, Nová republika a AC24) se objevují i články, které se zaměřují na údajné zaostávání USA v modernizaci
zbrojní techniky. V této souvislosti je pak jako protiklad
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uváděno Rusko, jehož pokroky na vědecko-technologickém poli, a to nejen v oblasti zbrojení, jsou naopak silně
propagovány.
Sledované weby věnují prostor i dalším tématům spojenými s ruskými zájmy – jedná se například o soud týkající
se sestřelení letu MH17, přičemž cílem je rozmělnit vinu
představitelů Ruska; dále pak jako jedno z podstatných témat vystupuje i snaha o bagatelizaci různých forem boje
proti dezinformacím.
Mezi dalšími tématy stojí za zmínku znovuobjevování migrace, která je rámována zejména jako bezpečnostní riziko
a ohrožení pro Evropu. Toto téma, které rovněž patří mezi
stálice sledovaných webů, ustoupilo do pozadí v souvislosti s koronavirem, ale nyní se opět vrací, a to v souvislosti s děním na řecko-turecké hranici. Určitá pozornost byla
věnována rovněž plánované cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, která byla rámována zejména
obecnou kritikou opozičních stran a údajných negativních
dopadů této cesty na české firmy. Kritiku schytala od sledovaných webů také kampaň spolku Dekomunizace při
příležitosti připomínky 70. výročí vraždy Milady Horákové. Dle autorů sledovaných webů forma připomínkové
akce sloužila zejména k aktuálním politickým bojům, nikoliv připomínce osobnosti Milady Horákové jako takové.
Z typických útoků je rovněž možné zmínit útoky na Bezpečnostní informační službu, a to v souvislosti s tzv. kauzou
ricin, která je dle narativu sledovaných webů důkazem o neschopnosti české kontrarozvědky. Na serveru Sputnik se objevují články, které tematizují možné zapojení ruské státní
firmy Rosatom do projektů v oblasti jaderné energetiky.
Z dalších zahraničních témat je pak třeba připomenout
i začínající proces s obviněnými ze sestřelení letu MH-17,
který na sledovaných webech provázela řada narativů rozmělňujících události a svalující vinu na Ukrajinu.
I v tomto shrnutí je pak důležité připomenou stupňující se
rasistické a v některých případech i antisemitské články,
které vychází na webu Aeronet. Ty jsou více popsány v relevantní části týdenních přehledů za měsíc červen.
Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podporovaly nebo které dostávaly prostor (netříděno dle
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četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam v příloze
u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): Rusko,
Čína, KSČM, Donald Trump, Bill Gates, Adam B. Bartoš, Talibán, Fox News, Velký Izrael, Halachisté, Tomio
Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM), Zdeněk Ondráček (KSČM), Václav Klaus ml. (Trikolora), Jan Zahradil
(ODS), Ivan David (SPD), Hynek Blaško (SPD), Radek
Vondráček (ANO), Karla Maříková (SPD), Nela Lisková,
Zdeněk Zbořil, Vadim Petrov, Matěj Stropnický, Ondřej
Hejma, Martin Urza, profesor Oskar Krejčí, Luboš Xaver
Veselý, Hana Lipovská, kardinál Dominik Duka, Jiří Ovčáček, Markéta Šichtařová, Protokoly Sionských mudrců,
Miloš Zeman, Ilona Švihlíková, V4, Chalífa Haftar, Ivo
Valenta, Andrzej Duda
Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných
zdrojů): USA, EU, NATO, CNN, Deep State, Německo,
Bezpečnostní informační služba, migranti, česká justice,
Česká televize, protestující a hnutí Black Lives Matter,
Ústavní soud ČR, Respekt, Antifa, sionisté, Židé, genderisté, Čeští elfové, opoziční strany („demoblok“), Evropské
hodnoty, WHO, Milion chvilek pro demokracii, Demokratická strana USA, Ivan Bartoš (Piráti), Olga Richterová
(Piráti), Tomáš Petříček (ČSSD), Ondřej Kolář (TOP09),
Zdeněk Hřib (Piráti), Pavel Novotný (ODS), Lubomír
Metnar (ANO), Joe Biden, Ursula von der Leyenová, Luděk Niedermayer (TOP 09), Jan Hamáček (ČSSD), Miroslav Poche (ČSSD), Respekt, Michaela Marksová (ČSSD),
Michal Koudelka, Rotschildové, židozednáři, Věra Jourová, Ursula von der Leyenová, Angela Merkelová, Miloš
Vystrčil (ODS), Mikuláš Minář, Robert Králíček (ANO),
Jakub Janda, papež František, George Soros
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pouze přehled, v budoucnu jej plánujeme doplnit i o stručnou analýzu. Mainstreamovými médii se má na mysli jak
veřejnoprávní (ČT, Český rozhlas), tak komerční (Hospodářské noviny, Ihned.cz, Mladá fronta Dnes, Idnes.cz, Aktuálně.cz, Deník N, Respekt, Právo, Novinky.cz, Seznam
zprávy a další).
Hlavními aktuálními tématy, kterými se zabývají i dezinformační weby, byla například doznívající kauza kolem
odstranění sochy maršála Koněva a tzv. kauzou ricin, plánovaná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchajwan, dění v Radě České televize, problematika kybernetické bezpečnosti, zejména v souvislosti se zabezpečením
nemocnic nebo dění na turecko-řecké hranici. Z aktuálních
kauz byla pozornost věnována rovněž kampani připomínající si výročí vraždy Milady Horákové, kterou realizoval
spolek Dekomunizace. Média se dále věnují například zákonu o vojenském zpravodajství, soudy s českými bojovníky na Donbasu, tresty za schvalování terorismu, stavba
5G sítí a dezinformace s nimi související nebo diskuse na
téma postihování šíření symbolů nenávistných ideologií či
hnutí. Určitý prostor, i když pochopitelně výrazně menší,
než v minulých týdnech a měsících, dostaly i dozvuky koronavirové krize.

Kvalitativní monitor mainstreamových médií
Jako doplněk provádíme monitoring mainstreamových
medií, kde v nich sledujeme témata pokrývaná dezinformační sférou a informačními operacemi Ruska a Číny.
Sledujeme jak to, která témata jsou zpracovávána tak
i jak (zda převažují proruské a pročínské narativy). Důvodem je zjištění, že narativy dříve šířené pouze výslovně dezinformačními zdroji a zdroji přímo navázanými na
ruské a proruské skupiny, se mohou postupně objevovat
i v mainstreamových zdrojích. V tomto hlášení přinášíme
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B. Monitoring řetězových e-mailů
Za květen 2020 jsme zachytili a zpracovali celkem
214 e-mailů.

Témata řetězových e-mailů za červen 2020

Na červnové dezinformační scéně celkově dominovalo
téma české politiky.
V měsíci červnu bylo silně opakováno téma ohrožených
důchodců. Stále dokola bylo opakováno, že důchodci jsou
ostatními občany vnímáni jako přítěž, brzdy v silničním
provozu, zbytečná finanční zátěž státního rozpočtu apod.
„Mělo by se něco udělat i s vyčleněním důchodců do pozadí. Už se to začíná zkoušet u řidičských průkazů. Důchodce za volant nepatří. Ne že by tak vadilo, kdyby se
naboural, ale oni jsou přece slepí, hluší a nemyslí jim to
a mohou poškodit občana v produktivním věku.“
Některé odpovědi zpracované elfími pracovníky na vybrané e-maily lze nalézt na: https://manipulatori.cz/lexikon/
hoax/. Jsou vystaveny v sekci Hoaxy a řetězové maily,
uvozeny v titulku „řetězový mail“.
Poznámky z analýzy
Analytická data (prezentována na grafech) tento měsíc
ukazují jednoznačně patrný pokles narativů týkajících se
#koronavirus – COVID-19 (meziměsíční pokles z 9 %
na 3 %) a #Německo (meziměsíční pokles z 4 % na 1 %).
Zmíněný pokles byl patrně na úkor narativů popisujících
agresivitu mezinárodního společenství #agresivní NATO
a teskných nálad po dřívějších pořádcích #dřív bylo líp.
Drobné nárůsty jsou patrné v tématech věnujících se #politika česká, #Piráti a #fašismus v Česku. Čistě technický pohled by mohl naznačovat jemnou přípravu na volební témata.
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Mezi nejčastěji podporované subjekty patřili

Mezi nejčastěji napadané subjekty patřili

Témata a e-maily, které podle nás stojí za pozornost:
1) Špatná EU „Koukej co mi přišlo - - ČESKO
KONČÍ???“ EU chce rozpustit národní armády
a zrušit hranice, vznikne evropský superstát, ČT
placená EU a hájící jejich zájmy mlčí. [EU, armáda,
elity, česká televize]
2) Agresivní NATO „Americká armáda má
mít na Slovensku letecké základny ve Sliači
a v Malackách!!!“ US Air Force se chystá využívat
slovenské letecké základny a zřejmě tam budou
i jaderné střely pro válku s Ruskem. [agresivní NATO,
Slovensko, USA, armáda]
3) Zlý pokrok „5G__???“ Každý zásadní krok
v elektrizaci naší technologie (rádio, radary…)
mohou za nějakou zásadní epidemii. Aktuálně mohou
technologie 5G za epidemii koronaviru. [bezpečí,
konspirace, koronavirus – COVID-19]
4) Smyšlení loutkaři „Covid už se vyčerpal, tak
nasadíme operaci rasové nepokoje“ Vražda George
Floyda byla zinscenovaná Sorosovými herci.
[koronavirus – COVID-19, USA, NWO]
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5) Hrozba fantomovými imigranty a islamisty
„Napřed padne FRANCIE, potom EU…“ Na Francii
nezbyla žádná pracovní síla kromě Afričanů; ti však
nelení a postupně rozvrací Francii zevnitř – přičemž
podobný osud čeká i ostatní státy. [EU, uprchlíci,
rasismus]
6) Na Západě se bojte, zůstaňte v Česku
(téma bezpečí). „Byli jste na houbách…?“
V „pokročilejších“ západních státech je svoboda
tak omezena a obyvatelé jsou natolik omezeni, že
nemohou ani obyčejně trempovat a sbírat houby
s nožem. [Západ, USA]
7) Strašení „sudeťáky“ a Německem „Milion
chvilek - nebezpečí pro lidi, ale i pro sjtnou existenci
republiky!. JEN PŘEPOSIĽAˇM“ Obsáhlý text, který
předkládá údajné důkazy o napojení spolku Milion
chvilek pro demokracii na politický systém usilující
o prolomení Benešových dekretů a navrácení Sudet
do Německého područí. [Německo, Milion chvilek,
fašismus v Česku]
8) Útoky na demokratické instituce, útoky na
(veřejnoprávní) média „A je vymalováno! ČT
přiznává…“ Radní Michal Janovič údajně vyřkl
výrok potvrzující názorovu příslušnost České televize
proti EU, výměnou za financování musí podporovat
západní zájmy a Rusko prezentovat ve špatném
světle. [politika česká, EU, Česká televize]
9) Útoky na národní a evropské elity (spojovány
s migrací, útoky na jejich „nenárodnost“
a majetek) „Transparency International“ Text
popisuje krakatici propletených lidí od Erika
Taberyho po Ivana Bartoše, kteří v tiché shodě tvoří
jakousi konspirační společnost vládnoucí ČR. Text
prezentovaný jako analýza má sloužit jako jakýsi
návod k volbám – zejména proti liberálnějším
politickým stranám. [politika česká, demokratický
blok, Milion chvilek, neziskovky, novináři, Piráti,
uprchlíci]
10) Obrana tradičních hodnot…ať už je to cokoli
„Co si myslí o škole učitelka.“ Rozšafný popis
dnešní zhýralé omladiny, rozmazlené civilizačními
výdobytky a nulovou poslušností. [dřív bylo líp, elity]
11) Nekritický obdiv k Rusku vs. napadání
západních demokracií „24. 06. 2020 Další mezník
v historii lidstva!“ Existuje tu pradávná smlouva
uzavřená Rotschildem a Rockefellerem za Deep
12
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State organizací Cabal na straně „loutkového
západu“ a nepřekonatelným státníkem Stalinem,
která zabezpečuje světový mír. Ta vyprší na konci
června 2020 a bude následovat 3. světová válka – už
běží vlastně… Západní deep state organizace nesnáší
Rusy a Slovany! [historie, EU, Rusko, česko-ruské
bratrství]
12) Přímá podpora Číny „Říše středu: všechno je
jinak?“ Epos velebící vládu pevné ruky, která je
očištěna o politickou diskusi demokracie, tudíž kráčí
k všeobecně prospěšnému cíli mílovými kroky. [Čína,
agresivní NATO, uprchlíci, islám, tradiční hodnoty,
EU, Západ]
13) Za socialismu NEbylo lépe: „Taková byl Havel
svině“ Václav Havel měl po Sametové revoluci
jasný plán na šíření západního kapitálu. Čuba a JZD
Slušovice tomuto plánu stáli v cestě a odpověď
mohla být pouze jedna – jejich likvidace. JZD
Slušovice totiž byl podnik lepších než západních
kvalit, který by Havlovu „západní“ tezi popřel.
[komunismus, politika česká]
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Trendy v tématech řetězových e-mailů
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C. Monitoring sociálních sítí, včetně jejich vlivu na fyzický prostor

Poznámky
V červnu pokračoval zpozorovaný trend klesající frekvence příspěvků o pandemii nemoci COVID-19. Pomyslným
vrcholem byl tedy zatím měsíc duben, téma v květnu oslabovalo a v červnu bylo zastoupeno v naprosté menšině

příspěvků. Toto téma navíc sloužilo především jako prostředek pro kritiku EU a podporu Czexitu. Další příklady
koronavirus vykreslují jako nástroj elit ke změně ekonomického systému, popírají pandemii a roušky označují
15
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jako nástroj islamizace. Celkově podíl příspěvků o pandemii koronaviru ve skupinách v červnu poklesl.
Místo toho se během měsíce objevilo nové a zcela dominantní téma, tedy hnutí Black Lives Matter a rasové protesty v USA, popř. jejich podpora v jiných západních zemích.
Zde se tématem dosahovalo především ukázky nestability
a úpadku Spojených států i celého Západu. Protesty byly
v příspěvcích odsuzovány a hnutí napadáno, některé příspěvky byly otevřeně rasistické. S tímto tématem souvisí
i obecný proruský narativ, jelikož část příspěvků pocházela přímo z ruských webů.
U politických témat dominovala česká politika a politika
EU – u později jmenované za zmínku stojí primárně napadání EU a jejích představitelů. Jmenovitě jde o A. Merkel,
Ursulu von der Leyen a především pak V. Jourovou, na
kterou příspěvky útočily primárně kvůli její údajné snaze
o cenzuru sociálních sítí. V českém prostředí je pak ve
skupinách vyjadřována podpora J. Foldynovi a stále se pokračuje v útocích na J. Kuberu a Piráty.
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Nejčastěji napadané cíle
EU, NATO, Německo, neziskovky, Piráti, Turecko, Antifa,
ČT
Věra Jourová, Ursula von der Leyen, Angela Merkel,
G. Soros, R. Erdogan, D. Smoljak

Podporované subjekty a osoby
Rusko, Řecko, Srbsko, DSZ

O něco častější byly také výpady proti LGBT+ komunitě,
primárně v reakci na zákon proti „genderové ideologii“,
který byl nově přijat v Rumunsku, a který je obecně členy
skupin podporován. Hájí se rodinné hodnoty, homosexuálové nejsou muži a často je také sdílena Conchita Wurst.

Miloš Zeman, Vladimir Putin, Daniel Landa, František
Ringo Čech, Ivan Davitd, Matheo Salvini

Dále bylo možné opakovaně narazit na promování akce
Daniela Landy plánované 6. července na Vyšehradě, objevovaly se připomínky výročí bombardování Srbska,
podpora Czexitu, nostalgické vzpomínky na období socialismu a odkazy na Demokratickou stranu zelených v souvislosti s blížícími se podzimními volbami. Lze také pozorovat pokračující subtilní trend antisemitismu a podpory
Německa (např. skrze zlehčování viny za 2. sv. válku).
Přispěvatelé čerpají zejména z těchto webů:
Parlamentní listy, Svobodný vysílač, Sputnik, Protiproud,
Arfa, EUarabia, Česká věc, Nová republika, SputnikNews,
Eurorespekt, Realitadne.cz, AC24, voxpopuliblog.cz, infovojna.sk, Youtube, Stránky českých patriotů, Aeronet
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